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                             ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Β. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.), κατά 

τη συνεδρίασή του της  14/4/2022 με αριθμό συνεδρίασης 15 αποφάσισε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, του άρθρου 9 και των 

λοιπών σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τη σύγκληση Έκτακτης  

Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), με ψηφιακά μέσα,  στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι 

αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, την 20η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14.00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. 

2. Τροποποίηση - Εναρμόνιση Καταστατικού της Ε.Ο.Α.Β. σύμφωνα με τις τελευταίες            

    τροποποιήσεις του αθλητικού νόμου 2725/1999.  

3. Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταγραφών της Ε.Ο.Α.Β. 

 

Αν δεν επιτευχθεί η κατά το Καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί με 

ψηφιακά μέσα την 21η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, οπότε λογίζεται ότι βρίσκεται σε 

απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα 

ψήφου μελών. 

Οι λεπτομέρειες για την ψηφιακή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  θα αποσταλούν 

έγκαιρα στα σωματεία μέλη.   

 

Η Ε.Ο.Α.Β. διατηρεί το δικαίωμα, να πραγματοποιήσει τη Γενική Συνέλευση δια ζώσης, 

ενημερώνοντας σχετικά τα σωματεία μέλη της το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής της.  

     Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. 

 

             Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

           Αναστάσιος Λάγκας                                            Πύρρος Δήμας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                           

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

 

 

Ο ορισμός των αντιπροσώπων, των σωματείων – μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό 

πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Ομοσπονδία 5 μέρες πριν από τη Γ.Σ., δηλαδή 

μέχρι την 14η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, με τα εξής δικαιολογητικά:    

-Πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο θα προκύπτει η πλήρης 

σύνθεσή του.  

-Πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών 

-Βεβαίωση του σωματείου ότι ο εκπρόσωπός του είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.   
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